بسم هللا الرحمن الرحيم
حق القوة وقوة الحق

حق القوة :اإليمان
اإليمان أقوى قوة في األرض
ماذا فعل النبً علٌه الصالة والسالم فً مكة المكرمة ؟ بنى اإلٌمان  ،اإلٌمان أكبر كلمة  ،ذلك أنك إذا سألت ما هً
ثوان تبٌد مالٌٌن  ،حرقا ً وضغطا ً  ،وال تبقً
أقوى قوة فً األرض ؟ قد ٌقول أحدهم  :القنبلة الذرٌة أو النووٌة  ،فً
ٍ
وال تذر  ،ال من البشر  ،وال من الحٌوان  ،وال من النبات  ،وال أي كائن حً  ،من هو األقوى منها ؟ الذي صنعها
بما آتى هللا اإلنسان من عقل  ،استطاع بهذا العقل أن ٌصل إلى الكواكب األخرى  ،سافر إلى القمر  ،أرسل مركبة
إلى المشتري  ،وبقٌت هذه المركبة تسبح فً الفضاء ست سنوات بأسرع سرعة صنعها اإلنسان  04 ،مٌال فً
الساعة  ،أسرع الطائرات اآلن بٌن الـ 044والـ  0444كم فً الساعة  ،أما هنا  04ألف كم فً الساعة  ،إذاً الذي
صنع القنبلة بقدراته العقلٌة هو أقوى منه  ،اآلن القوة التي تحرك هذا اإلنسان وتجعله ٌضحً بالغالً والرخٌص
والنفس والنفٌس  ،هً قوة اإلٌمان  ،اإليمان أقوى قوة في األرض ٌ ،عنً هل هناك أغنى من الحٌاة ؟ هل هناك
أغلى على اإلنسان من حٌاته ؟ حٌاة المؤمن ٌضحى بها رخٌصة فً سبٌل هللا  ،معنى ذلك أقوى قوة فً األرض
قوة اإلٌمان  ،جئناكم بأناس ٌحبون الموت كما تحبون الحٌاة .
ماذا فعل النبً علٌه الصالة والسالم فً مكة المكرمة ؟ بنى اإلٌمان فً نفوس أصحابه  ،قوى اإلٌمان  ،لذلك
اإلٌمان كلمة كبٌرة جداً  ،فمنهج النبً أن اإلٌمان قوه وتمكن وتعزز فً مكة المكرمة  ،لكنهم ضعاف  ،وقد جاء
توجٌه هللا لهم أال ٌقاتلوا :
قال هللا في القرآن الكريم:
ص ََل َة َوآَ ُتوا َّ
الز َكا َة
أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذِينَ قِيل َ لَ ُه ْم ُك ُّفوا أَ ْي ِد َي ُك ْم َوأَقِي ُموا ال َّ
( سورة النساء اآلية . ) 77 :

اإليمان حب واتصال باهلل
إخواننا الكرام  ،اإلسالم من دون حب فهو جسد من دون روح  ،جثة  ،إذا أفرغت اإلسالم من الحب  ،من الود ،
من خفقان القلب .
قال هللا في القرآن الكريم:
إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ الَّذِينَ إِ َذا ُذك َِر َّ
هللا ُ َو ِجلَ ْت قُلُو ُب ُه ْم َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َعلَ ْي ِه ْم آَ َيا ُت ُه َزا َد ْت ُه ْم إِي َمانا ً َو َعلَى َر ِّب ِه ْم َي َت َو َّكلُونَ
( سورة األنفال ) .

قال رسول هللا:
(( أولياء هللا تعالى الذين إذا رؤوا ذكر هللا تعالى )) .
[ أخرجه الحكيم عن ابن عباس ] .

التصالهم باهلل عز وجل  ،اإلٌمان اتصال  ،اإلٌمان حال  ،اإلٌمان حب  ،اإلٌمان تضحٌة  ،اإلٌمان انضباط .
فلذلك كان أصحاب النبً رضوان هللا علٌهم فً أعلى درجات الحب .
حينما يفرغ اإليمان من معناه
وحٌنما ٌزول الحب بٌننا وتبقى المساجد الضخمة  ،وتبقى المكتبات العامرة  ،والمؤتمرات الباذخة وتبقى المظاهر
الصارخة .
هناك مسجد زرته فً الدار البٌضاء بنً فوق البحر  ،وكلف ملٌار دوالر  ،مئذنته جامعة  ،أعلى مئذنة فً العالم ،
وهً بناء أُعد لٌكون جامعة بكل ما فً الكلمة من معنى  ،جوامع كبٌرة جداً فٌها بذخ  ،وفٌها زخرفة  ،ومؤتمرات
 ،فنادق خمس نجوم  ،ومكتبات ومظاهر  ،وألقاب علمٌة  ،لكن لٌس بٌننا حب وال اتصال باهلل .
إخواننا الكرام  ،دققوا فً هذا المثل :
التجارة فٌها مئات  ،بل ألوف  ،بل عشرات األلوف من النشاطات  ،تاجر كبٌر ٌشتري محال تجارٌا ٌ ،شتري
مكتب استٌراد ٌ ،شتري مستودعًا ٌ ،عٌن موظفٌن ٌ ،عٌن محاسبة  ،إدارة ٌ ،علن عن بضاعته ٌ ،سافر ٌ ،ستورد ،
ٌعرض ٌ ،جول  ،أكثر من مئة نشاط  ،من ألف نشاط  ،من بضعة آالف من النشاطات  ،كل هذه النشاطات تضغط
فً كلمة واحدة  ،بدءاً من شراء المحل والمستودع  ،مكتب االستٌراد  ،تعٌٌن موظفٌن  ،السفر إلى الخارج  ،أخذ
وكاالت  ،استٌراد بضاعة  ،عرض البضاعة  ،بٌع البضاعة  ،نقل البضاعة شحن البضاعة  ،ثمن البضاعة ،
تحوٌل الثمن إلى المعامل نشاطات ال تعد وال تحصى  ،وجلسات تحكٌم بٌن التجار  ،وخالفات  ،وحسم أسعار ،
ومشكالت تنشأ فً أثناء البٌع والشراء  ،كل هذه التجارة تضغط بكلمة واحدة  ،فهً الربح  ،فإن لم تربح فلست
تاجراً.
بالمقابل النشاطات الدٌنٌة  :إنشاء مساجد  ،إنشاء مكتبات  ،تعٌٌن خطباء  ،إلقاء خطب  ،نقل خطب عبر اإلذاعة ،
عقد مؤتمرات  ،نشاطات ال تعد وال تحصى  ،كتب فً السٌرة  ،كتب فً التارٌخ  ،كتب فً اللغة  ،كتب فً
التجوٌد  ،كتب فً األحكام الفقهٌة كتب فً أصول الفقه  ،كتب فً الفقه المقارن  ،كتب فً تارٌخ الفقه اإلسالمً
 ،كتب فً أحك ام الموارٌث  ،كتب فً العالقات العامة  ،كتب فً العقٌدة  ،كتب فً الحدٌث  ،فً علم مصطلح
الحدٌث  ،ملٌون نشاط دٌنً  ،بٌن تعلم  ،وتعلٌم  ،وتألٌف  ،وإنشاء مساجد وإدارات عامة  ،وجمعٌات خٌرٌة ،
الدٌن كله ٌضغط فً كلمة واحدة االتصال باهلل  ،فإن لم ٌكن هناك اتصال باهلل كل هذه المظاهر ال قٌمة لها .

حق القوة بالمفهوم الغربي
عند الغربٌٌن  ،الحق عندهم ٌعنً القوة  ،والقوة تصنع الحق  ،لذلك ٌكٌلون بألف مكٌال ومكٌال  ،معهم حق القوة
،فالدول العظمى اخترعوا حقا لهم ألنهم أقوٌاء  ،اسمه " الفٌتو "  ،أي قرار ال ٌعجبهم ٌستخدمون الفٌتو فٌلغى ،هذا
ما أنزل هللا به من سلطان  ،هذا من اختراعهم ،هذا من حق القوة ،فالقوي ٌملً الشروط ،والضعٌف ٌقبلها .
لكن الحق عند المؤمنٌن ما جاء فً وحً السماء هذا الحق  ،ما جاء بالوحٌٌن  ،الكتاب والسنة  ،ولكن هذا الحق
ٌحتاج إلى قوة .
قوة الحق :
لكن هذا الحق القوي ٌحتاج إلى قوة  ،قوة الحق تحتاج إلى حق القوة  ،لما انتقل النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى
المدٌنة  ،دخل فً مرحلة أخرى  ،فً مرحلة ثانٌة  ،دخل فً مرحلة تأسٌس كٌان إسالمً  ،تأسٌس دولة إسالمٌة ،
تأسٌس دولة إسالمٌة  ،وحارب قرٌشا ً حروبا ً ثالثة  ،وبعض الغزوات إلى أن انتزع منهم اعترافا ً بالكٌان اإلسالمً
فً صلح الحدٌبٌة
في مكة المكرمة  :كنا فً مرحلة تقوٌة اإلٌمان.
قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
َوال َّ
ض َحاهَا (َ )1وا ْل َق َم ِر إِ َذا َت ََلهَا
س َو ُ
ش ْم ِ
( سورة الشمس ) .

قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
ال َع ْ
ش ٍر
َوا ْل َف ْج ِر (َ )1ولَ َي ٍ
( سورة الفجر ) .

قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
يم
َع َّم َي َت َ
سا َءلُونَ (َ )1ع ِن ال َّن َبإِ ا ْل َعظِ ِ
( سورة النبأ ) .

أما في المدينة  :فصار لهم كٌان  ،وتشرٌع  ،وقوة
الجمع بين قوة الحق وحق القوة :
فلذلك النبً علٌه الصالة والسالم بنى اإلٌمان فً مكة  ،وبنى كٌان  ،مدنً قوي فً المدٌنة  ،فامتلك قوة الحق وحق
القوة  .إذاً المسلمون الٌوم ما لم ٌؤسسوا إٌمانا ً قوٌا ً كما فعل النبً بمكة  ،ثم ٌدعمونه بقوة كما فعل النبً الكرٌم
بالمدٌنة  ،فلن ٌستطٌعوا أن ٌحققوا رسالتهم .

اآلن لماذا قتل قابٌل هابٌل ؟ قابٌل معه قوة  ،األخ األقوى  ،وهابٌل معه الحق لكنه األخ األضعف  ،لكنه قُتل  ،ماذا
كان ٌنقص هابٌل  ،إضافة أنه على حق  ،وقدم قربانا ً
هابٌل قوة قابٌل  ،وماذا ٌنقص

وتقبله هللا منه  ،وأطاع هللا وتزوج أخت قابٌل ٌ ،نقص

قابٌل ؟ إٌمان هابٌل  ،فقابٌل ملك حق القوة  ،وهابٌل ملك قوة الحق .

لذلك النبً جمع بٌن قوة الحق فً مكة  ،وبٌن حق القوة فً المدٌنة .
لذلك النبً علٌه الصالة والسالم علمنا أن قوة الحق ال تكفً  ،كان فً مكة ٌملك قوة الحق  ،لكن كان ٌرى أصحابه
ٌُعذبون أمامه  ،وال ٌستطٌع أن ٌفعل شٌئا ً  ،أما فً المدٌنة بنى كٌانا ً إسالمٌا ً  ،امتلك حق القوة .
لذلك أنت كمؤمن ال ٌكفً أن تكون مؤم ًنا  ،صافً النفس  ،سلٌم الصدر  ،تقول ال حول وال قوة إال باهلل  ،ماذا
نعمل ؟ األمر لٌس بٌدنا  ،كله ترتٌب سٌدك  ،هذه الكلمات الفارغة التً ٌنطق بها المؤمنون أحٌانا ً  ،ضعٌف ،
مستسلم ٌ ،قبل الضغط ٌ ،قبل الذل  ،ما بٌدنا شًء  ،نحن ضعاف  ،هكذا هللا شاء  ،ماذا نفعل ؟ هكذا كان أصحاب
رسول هللا ؟ ال .
لما انتقل النبً علٌه الصالة والسالم إلى المدٌنة المنورة أسس كٌا ًنا  ،وامتلك حق القوة  ،لذلك حارب قرٌ ًشا فً بدر
 ،وفً أحد  ،وفً الخندق  ،وفً الغزوات إلى أن انتزع من قرٌش القبٌلة القوٌة المتغطرسة  ،المستكبرة  ،الجامحة
 ،الطاغٌة  ،المنحلة  ،ربا على خمر  ،على زنا  ،على فوضى جنسٌة  ،هذه الفوضى العاتٌة المتكبرة انتزع منها
اعترافا ً بالكٌان اإلسالمً .
والعالم اإلسالمً اآلن ما لم ٌقتد برسول هللا فً انتزاع حق القوة فلن ٌستطٌع أن ٌقٌم اإلسالم فً بالده  ،فً
األرض هبابلة  ،وقبابلة  ،هبابلة أمثال هابٌل  ،وقبابلة أمثال قابٌل  ،الهبابلة مؤمنون والحمد هلل  ،إن شاء هللا
مصٌرهم إلى الجنة  ،لكن مذبوحون  ،أما القبابلة فكفار  ،وقتلة  ،ومجرمون  ،لكنهم أقوٌاء  ،فلٌت الهبابلة ٌأخذون
من خصائص القبابلة  ،ولٌت القبابلة ٌأخذون من خصائص الهبابلة .
من أين نبدأ
كل  ،أٌها اإلخوة  ،انطلق من الحب  ،أتحب أخاك ؟ كان أصحاب رسول هللا ٌصلون العشاء فً المسجد
على ٍ
النبوي  ،فإذا انطلقوا إلى البٌت عانق األخ أخاه وودعه  ،العشاء بالشتاء الساعة العاشرة  ،الفجر الساعة الرابعة ،
أو الثالثة  ،لما ٌلتقً الصحابً مع أخٌه الذي ودعه قبل خمس ساعات ٌعانقه وٌقول  :وا شوقاه  ،غاب عنه خمس
ساعات  ،هناك حب بٌنهم  ،وكان الصحابة الكرام إذا مشى األول مع اآلخر  ،وافترقا لشجرة بٌنهما  ،فإذا التقٌا بعد
الشجرة ٌقول األول للثانً  :السالم علٌكم  ،نرٌد حبا ً كهذا الحب  ،نرٌد أن ٌكون المؤمنون أخوة .
قال هللا تعالى في الحديث القدسي :
في  ،على
في  ،والمتحابون ّ
في  ،والمتزاورين ّ
في  ،والمتباذلين ّ
في  ،والمتجالسين ّ
((وجبت محبتي للمتحابين ّ
منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والصديقون والشهداء يوم القيامة )) .
[ أخرجه أحمد في مسنده والطبراني والحاكم  ،عن عبادة بن الصامت وعن معاذ ] .

إذا استقام الواحد منكم  ،وانضبط  ،واصطلح مع هللا فهو معزز  ،مكرم  ،فاإلسالم حملك  ،ورفع ذكرك  ،وأكرمك
 ،وإذا كان هللا معك فمن علٌك  ،وإذا كان علٌك فمن معك .
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